
 

 

 
অবিলম্বে প্রকাম্বের উম্বেম্বেে: 2/3/2021  গভর্নর অোনু্ড্র এম. কুওম্বমা 

 
 

গভর্নর কুওম্বমা এিং মময়র বি ব্লাবিও শুক্রিার ইয়াবি মেবিয়াম্বম গণ টিকাকরম্বণর স্থার্ ম ালার 
ম াষণা কম্বরম্বের্  

  
ব্রিম্বির িংক্রমম্বণর হার ির্ন মাম্বর্ িকল বর্উ ইয়কন  বিটি িম্বরার মম্বযে িম্বিনাচ্চ, িাইট শুযুমাত্র 

অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর মাযেম্বম ব্রিম্বির িাবিন্দাম্বের জর্ে িংরবির্ হম্বি  
  

প্রথম িপ্তাম্বহ 15,000 অোপম্বয়ন্টম্বমন্ট পাওয়া যাম্বি  
  

বর্উ ইয়কন  ইয়াবিি, SOMOSকবমউবর্টি মকয়ার এিং বর্উ ইয়কন  র্োের্াল গাম্বিন র িাম্বথ 
অংেীোবরম্বের মাযেম্বম িাইম্বটর উন্নয়র্ িম্ভি হম্বয়ম্বে  

  
ইয়াবি মেবিয়াম িাইট রাজে এিং টিকা বির্রণ প্রবক্রয়ায় বর্রম্বপির্া এিং িমর্া বর্বির্ 

করম্বর্ বিটির অঙ্গীকার েবিোলী করম্বি  
  

ব্রিম্বির িাবিন্দারা Somosvaccinations.com পবরেেনর্ কম্বর অথিা 1-833-SomosNY র্েম্বর 
কল কম্বর অোপম্বয়ন্টম্বমম্বন্টর িময়িূচী বর্যনারণ করম্বর্ পাম্বরর্  

  
  
গভর্নর অ্যানু্ড্র এম. কুওমমা এবং মময়র ববল বি ব্লাবিও আজ ম াষণা বিময়মের্ মে ইয়াবি 
মেবিয়ামম গণ টিকাকরণ িাইট 5 মেব্রুয়াবর শুক্রবার মেমক ব্রিমির মোগয বাবিন্দামির জর্য 
COVID-19 টিকা প্রিার্ শুরু করমব। বর্উ ইয়কন  মেট, বর্উ ইয়কন  বিটি, বর্উ ইয়কন  ইয়াবিি, 
SOMOS কবমউবর্টি মকয়ার এবং বর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল গামিন র মমযয একটি অ্ংশীিাবরমের মাযযমম 
প্রবিবিি এই িাইটটি শুযমুাত্র ব্রিমির িংক্রমমণর হার বর্ময় িরািবর প্রবিবক্রয়া জার্ামর্ার জর্য 
তিবর করা হময়মে - ো বর্উ ইয়কন  শহমরর িকল বমরার মমযয িমবনাচ্চ - বকন্তু একই িামে টিকা 
ববিরমণ র্যােয এবং িামাবজক িমিা বজায় রাখার রাষ্ট্র এবং শহমরর র্ীবিমালা প্রবিিাও এর 
উমেশয।  
  
"এটা পবরষ্কার মে কৃষ্ণাঙ্গ, লযাটিমর্া এবং িবরদ্র িম্প্রিায় COVID দ্বারা িবমেময় মববশ ক্ষবিগ্রস্ত 
হময়মে, এবং ব্রিিও এর বযবিক্রম র্য়," গভর্নর কুওম্বমা িম্বলর্। "উচ্চ িংক্রমণ হার এলাকায় 
টিকা করমণর লমক্ষয আমামির প্রমেষ্টা মকবল িংক্রমমণর হার কমামর্ার জর্যই র্য়, বরং আমামির 
টিকা ববিরণ প্রবক্রয়ায় িমিা বর্বিি করমি এবং ইয়াবি মেবিয়ামম একটি গণ টিকা িাইট খুলমি 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0332347b-5ca90d6a-0330cd4e-000babd9fe9f-aa9d54a4b1a64d8c&q=1&e=e11a406f-4104-4593-8988-6ba463c6b9de&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fsomosvaccinations.com%252F%26data%3D04%257C01%257Cmcginni%2540dss.nyc.gov%257C5fae3aa40d944518a26608d8c86d78b4%257C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%257C0%257C0%257C637479719805808476%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DqFkhAY1xkQm%252F1QhUObpXzqZukIQfDHBujavgliFT8Bw%253D%26reserved%3D0


 

 

িাহােয করার জর্য কাজ করমে- ব্রিমির িবমেময় আইকবর্ক লযান্ডমাকন - এই বমরামক টিকা বিমি 
িাহােয করার জর্য এবং বেরিমর COVID মক হারামর্ার জর্য এটাই উপেুক্ত স্থার্।"  
  
"এই মমগা িাইট মিখামে আমামির িৃণমূল, িমিা োবলি বর্উ ইয়কন  বিটি ভযাকবির্ ের অ্ল 
প্রমেষ্টা কী," মময়র মি ব্লাবিও িম্বলম্বের্। "ইয়াবি মেবিয়াম িবিময় িার ওয়ার্ল্ন  বিবরমজর 
বযার্ামরর জর্য পবরবেি, বকন্তু এখর্ এটি এমর্ একটি জায়গা বহমিমব স্বীকৃি হমব মেখামর্ ব্রিমির 
আমশপামশর িম্প্রিাময়র মার্ুষ িামির প্রময়াজর্ীয় এবং প্রাপয টিকার মিাজ মপমি পামর। এটা হমে 
র্যায়ববোর এবং মে িব এলাকায় COVID-19 িবমেময় মববশ ক্ষবিগ্রস্ত হময়মে িামির পমক্ষ 
িাাঁডামর্া।"  
  
বর্উ ইয়কন  ইয়াবিি িম্বলম্বে, "বর্উ ইয়কন  ইয়াবিি COVID-19 আমামির বমরামি মে মারাত্মক প্রভাব 
মেমলমে িা অ্র্ুযাবর্ করমে, এবং ব্রিমির বাবিন্দামির টিকা প্রিামর্র জর্য ইয়াবি মেবিয়ামমক 
একটি আময়াজক স্থার্ বহমিমব িুমল যরা আমামির মিৌভাগয। এই টিকা আমামির স্থার্ীয় িম্প্রিাময়র 
স্বামস্থযর উন্নয়মর্ িাৎক্ষবণক পােনকয গমড মিমব- ো এই মহামারী দ্বারা অ্বভভূি- এবং আমরা এই 
প্রমেষ্টার িামে জবডি িকমলর প্রবি আমামির কৃিজ্ঞিা জার্াই, োর মমযয রময়মে গভর্নর অ্যানু্ড্র 
কুওমমা, বর্উ ইয়কন  অ্ঙ্গরামজযর মময়র ববল বি ব্লাবিও, বিটি অ্ে বর্উ ইয়কন  এবং SOMOS 
কবমউবর্টি মকয়ার। এমক িেল করার জর্য ো ো করা প্রময়াজর্ আমরা িা করব।"  
  
ইয়াবি মেবিয়াম্বম র্রু্র্ টিকাকরণ িুবিযা িহ বর্উ ইয়ম্বকন র চারপাম্বে টিকাকরণ প্রম্বচষ্টার মর্রৃ্ে 
বেম্বর্ িাহাযেকারী কবমউবর্টি িািারম্বের একটি মর্টওয়াকন  SOMOS-এর মচয়ারমোর্ িঃ রামর্ 
র্ালাজ িম্বলর্, "ইয়াবি মেবিয়াম বর্উ ইয়মকন  র্ায়কমির আবািস্থল- এবং এটি ববশ্ববযাপী এম্পায়ার 
মেমটর মাহামত্মযর প্রিীক। ইয়াবি মেবিয়াম মামর্ গবন এবং আশাবাি এবং ো বর্উ ইয়কন মক ববমশষ 
কমর: এর িম্প্রিায়। এবং এই িম্প্রিাময়র মবাযই গভর্নর কুওমমা এবং বর্উ ইয়কন  শহমরর িামে 
আমামির িহমোবগিামক অ্িযন্ত গুরুেপূণন কমর িুমলমে ভাকুর্া মি এিমপরাঞ্জা - আশার টিকা - 
আমশপামশর এলাকায় বর্ময় আিার জর্য। পাবরবাবরক বেবকৎিক এবং কবমউবর্টি িাক্তারমির একটি 
মর্টওয়াকন  বহমিমব, আমরা একই ভাষায় কো ববল, গল্প মশয়ার কবর এবং আমরা োমির মিবা 
কবর এবং বেবকৎিা কবর িামির িংসৃ্কবি বুঝমি পাবর। আমরা অ্মর্মকই আমামির মরাগীমির মি 
অ্বভবািী। আমরা একই এলাকায় বাি কবর। আমরা একই ভাষায় কো ববল। ঐবিহাবিকভামব 
প্রাবন্তক জর্মগািীমক অ্বমহলা করা বযবস্থা মেমর্ বড হািপািাল এবং োমমনবি মেইমর্র প্রবি িামির 
অ্ববশ্বাি এবং িংশয় িরূ করার জর্য আমরা একটি জািীয় মমিল প্রস্তাব করবে। বকন্তু এটা 
 টামর্ার জর্য আমামির স্থার্ীয়, রাষ্ট্র এবং মেিামরল িমেনর্ প্রময়াজর্। ব্রিমি অ্ববস্থি িকল বর্উ 
ইয়কন বািীমির জর্য একটি আইকবর্ক, পবরবেি িাইট পবরোলর্া করা এবং মাবরয়ামর্া বরমভরার মি 
 মরায়া র্ায়কমির পাশাপাবশ একটি প্রযার্ পিমক্ষপ ো ববশাল িংখযক জর্মগািীর বযবস্থা করমি 
পামর - বকন্তু আমামির বর্বিি হমি হমব মে আমরা মিাজ মপমি পাবর োমি এটি িার পণূন 
িম্ভাবর্ায় মপৌাঁোমি পামর। একটি অ্িাযারণ মবিবল বিমর্মা, বের্ল্ অ্ে বিমি, বিমে মলখা আমে 
'েবি আপবর্ এটি বর্মনাণ কমরর্, িারা আিমব।' আবম আশাবািী মে ইয়াবি মেবিয়ামম অ্মশ্বিাঙ্গ 
িম্প্রিাময়র এবং টিকাকরমণর মক্ষমত্র এটা হমব- এবং আমরা SOMOS-এ হামি টিকার মিাজ মপমি 
প্রস্তুি, ো আমামির শহরমক কামজ বেমর মেমি সু্কল এবং মোট বযবিা পুর্রায় খুলমি এবং এই 



 

 

মহামারী মেমক আমরাগয লাভ করমি প্রময়াজর্ীয়। ব্রিমির আমামির বর্উ ইয়কন বািীরা োরা টিকার 
অ্মপক্ষায় আমে, িামির আশা েমল এমিমে।"  
  
মমজর মজর্াম্বরল মর বেল্ডি, বর্উ ইয়ম্বকন র অোিজমু্বটন্ট মজর্াম্বরল িম্বলম্বের্, "বর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল 
গামিন র তির্য এবং ববমার্কমীরা ব্রিমির বাবিন্দামির টিকা প্রিামর্র এই প্রমেষ্টার অ্ংশ হমি মপমর 
আর্বন্দি। বর্উ ইয়কন  র্যাশর্াল গািন  2020 িামলর মােন  মেমক রামষ্ট্রর COVID-19 প্রবিবক্রয়ার 
অ্ংশ হময়মে এবং বিন মামর্ িারা রাজয জমুড 2,500 এরও মবশী পুরুষ এবং র্ারী এই মহামারী 
বর্য়ন্ত্রমণ কাজ করমে।"  
  
5 মেব্রুয়াবর শুক্রবার মেমক ইয়াবি মেবিয়াম িাইটটি িকাল 8টা মেমক রাি 8টা পেনন্ত েলমব , 
িপ্তামহ িাি বির্। টিকা শুযুমাত্র অ্যাপময়ন্টমমমন্টর মাযযমম প্রিার্ করা হমব এবং ব্রিমির বাবিন্দামির 
জর্য িংরবক্ষি োরা বর্উ ইয়মকন র 1a এবং 1b টিকা মোগযিার প্রময়াজর্ীয়িা পূরণ কমর। মোগয 
ব্রিমির বাবিন্দারা Somosvaccinations.com বগময় অ্েবা 1-833-SomosNY-এ মোর্ কমর িামির 
অ্যপয়ন্টমমন্ট করমি পারমবর্।  
  
মে িকল বযবক্ত ইয়াবি মেবিয়ামমর জর্য অ্যাপময়ন্টমমমন্টর িময়িূেী বর্যনারণ কমর িামির িামে 
বিবামির প্রমাণ আর্মি হমব। ব্রিমি বিবামির প্রমাণস্বরুপ একজর্ বযবক্তমক অ্বশযই মিখামি হমব:  
  
বর্ম্নবলবখিগুবলর একটি:  

• রাষ্ট্র বা িরকার ইিযুকৃি আইবি;  
• বাবডওয়ালার বববৃবি;  
• বিন মার্ ভাডার রবিি বা বলজ;  
• বন্ধকী মরকিন ।  

  
অ্েবা  
  
বর্ম্নবলবখিগুবলর িইুটি:  

• অ্র্য মকামর্া বযবক্ত মেমক প্রাপ্ত বববৃবি;  
• বিন মার্ মমইল;  
• সু্কল মরকিন ।  

  
এই বাস্তবিার িামে মে ব্রিি গি কময়ক িপ্তাহ যমর বর্উ ইয়কন  বিটি বমরার িমবনাচ্চ COVID-19 
িংক্রমমণর হার অ্বযাহি মরমখমে, ইয়াবি মেবিয়াম িাইট স্থাপর্ গভর্নর কুওমমার COVID-19 
টিকার র্যােয এবং িম ববিরণ র্ীবিমালা বর্বিি করমি একটি গুরুেপূণন ভূবমকা পালর্ করমব। 
2020 িামলর মশমষর বিমক গভর্নর বর্উ ইয়মকন র ভযাকবির্ ইকুইটি টাস্ক মোিন োল ুকরার কো 
ম াষণা কমরর্। প্রবিিার পর মেমক এটি টিকা মিওয়ার মক্ষমত্র বাযা মভমঙ্গ এবং মেট জমুড 
ভযাকবিমর্র র্যায়িঙ্গি বন্টর্ রময়মে বকর্া িা বর্বিি কমর এবং িবুনল ও বর্ম্নববত্ত িম্প্রিায়গুবল 
োমি বপবেময় র্া পমড িা বর্বিি করার লমক্ষয কাজ কমরমে।  
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https://covid19vaccine.health.ny.gov/phased-distribution-vaccine
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=31394664-6ea27f75-313bbf51-000babd9fe9f-be7d879371156341&q=1&e=e11a406f-4104-4593-8988-6ba463c6b9de&u=https%3A%2F%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp%253A%252F%252Fsomosvaccinations.com%252F%26data%3D04%257C01%257Cmcginni%2540dss.nyc.gov%257C5fae3aa40d944518a26608d8c86d78b4%257C369ccac91d3d435bb214c86f3a380236%257C0%257C0%257C637479719805808476%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C1000%26sdata%3DqFkhAY1xkQm%252F1QhUObpXzqZukIQfDHBujavgliFT8Bw%253D%26reserved%3D0


 

 

  
গভর্নর কুওমমা এবং টাস্ক মোমিনর মর্িৃমে, বর্উ ইয়কন  কবমউবর্টি টিকা বকট মমািাময়র্ এবং বগজন া, 
কবমউবর্টি মিন্টার এবং পাববলক হাউবজং কমমেমে 'পপ আপ' কবমউবর্টি বভবত্তক টিকা িাইট 
স্থাপমর্র মাযযমম টিকা বযবহামরর বাযা ভাঙ্গার জর্য কাজ কমরমে। এই প্রমেষ্টার অ্ংশ বহিামব বর্উ 
ইয়কন  এই বকটগুমলা মজিু করা অ্বযাহি রাখমব েিক্ষণ পেনন্ত র্া িকল 33 NYCHA বিবর্য়র 
হাউবজং মিমভলপমমমন্ট পপ-আপ িাইট স্থাপর্ করা হয়, মেখামর্ 7,600 জমর্রও মববশ বয়স্ক বযবক্ত 
রময়মে। এোডাও মেটবযাপী অ্র্যার্য পাববলক হাউবজং কমমেমে পপ-আপ স্থার্ স্থাপর্ অ্বযাহি 
রাখার পাশাপাবশ 300টিরও মববশ োেন  এবং িাংসৃ্কবিক মকমে োরা ভযাকবির্ ইকুইটি টাস্ক মোিন 
(Vaccine Equity Task Force)-এর মাযযমম এই িাইটগুমলা পবরোলর্ার জর্য মস্বোমিবক বহমিমব 
কাজ কমরমে। 15 জার্ুয়াবর মেমক প্রায় 9,000 বর্উ ইয়কন বািী এই কবমউবর্টি বভবত্তক পপ-আপ 
িাইমট িামির প্রেম COVID-19 টিকা মিাজ মপময়মে। পপ-আপ িাইটগুমলামি মেমর্ মিখা বগময়মে, 
এই িাইটগুমলা বদ্বিীয় মিাজ প্রিামর্র জর্য বির্ িপ্তামহর মমযয পরু্রায় স্থাপর্ করা হমব।  
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